Ta Kala Nea

Kαι κατά τον έκτο µήνα, ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό στην πόλη τής Γαλιλαίας, που
λέγεται Nαζαρέτ, σε µία παρθένα κόρη, αρραβωνιασµένη µε άνδρα που λεγόταν Iωσήφ, από τον οίκο τού
Δαβίδ· και το όνοµα της παρθένας ήταν Mαριάµ. Kαι ο άγγελος, όταν µπήκε µέσα προς αυτήν, είπε:
Xαίρε, χαριτωµένη· ο Kύριος µαζί σου· ευλογηµένη είσαι εσύ ανάµεσα στις γυναίκες. Kαι εκείνη,
βλέποντας, ταράχτηκε εξαιτίας τού λόγου του· και σκεφτόταν ποιος τάχα να είναι αυτός ο χαιρετισµός.
Kαι ο άγγελος της είπε: Mη φοβάσαι, Mαριάµ· επειδή, βρήκες χάρη στον Θεό. Kαι πρόσεξε, θα µείνεις
έγκυος, και θα γεννήσεις έναν γιο· και θα αποκαλέσεις το όνοµά του IHΣOY. Aυτός θα είναι µεγάλος, και
θα ονοµαστεί Yιός τού Yψίστου· και ο Kύριος ο Θεός θα του δώσει τον θρόνο τού Δαβίδ τού πατέρα του·
και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο τού Iακώβ στους αιώνες, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Kαι η
Mαριάµ είπε: Nάµαι! η δούλη τού Kυρίου· ας γίνει σε µένα σύµφωνα µε τον λόγο σου. Kαι ο άγγελος
αναχώρησε απ’ αυτή.
Kata Λoukan 1:26-33 & 38

Aνέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο Iωσήφ, από την πόλη Nαζαρέτ, στην Iουδαία, στην
πόλη τού Δαβίδ, που αποκαλείται Bηθλεέµ, (επειδή, αυτός ήταν από την οικογένεια και
την πατριά τού Δαβίδ), για να απογραφεί µαζί µε τη Mαριάµ, που ήταν αρραβωνιασµένη
µ’ αυτόν για γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος. Kαι ενώ βρίσκονταν εκεί, συµπληρώθηκαν οι
ηµέρες για να γεννήσει· και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο, και τον σπαργάνωσε, και
τον έβαλε να πλαγιάσει µέσα στη φάτνη· επειδή, δεν υπήρχε γι’ αυτούς τόπος µέσα στο
κατάλυµα.
Kata Λoukan 2:4-7

Kαι κοντά στην ίδια περιοχή υπήρχαν ποιµένες, που διανυχτέρευαν στα χωράφια, και
φύλαγαν βάρδιες τής νύχτας στο κοπάδι τους. Kαι τότε, ένας άγγελος του Kυρίου φάνηκε
σ’ αυτούς ξαφνικά, και δόξα τού Kυρίου έλαµψε ολόγυρά τους, και φοβήθηκαν µε
µεγάλον φόβο. Kαι ο άγγελος είπε σ’ αυτούς: Mη φοβάστε· επειδή, προσέξτε, σας φέρνω
ένα χαρµόσυνο άγγελµα µεγάλης χαράς, που θα είναι σε ολόκληρο τον λαό· επειδή,
σήµερα, στην πόλη τού Δαβίδ, γεννήθηκε σε σας σωτήρας, που είναι ο Xριστός, ο
Kύριος. Kαι αυτό θα είναι σε σας το σηµάδι: Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωµένο, να
κείτεται µέσα στη φάτνη. Kαι ξαφνικά, µαζί µε τον άγγελο, φάνηκε ένα πλήθος ουράνιας
στρατιάς, που υµνούσαν τον Θεό, και έλεγαν: Δόξα στον Θεό εν υψίστοις, και επάνω στη
γη ειρήνη, σε ανθρώπους ευδοκία.
Kata Λoukan 2:8-14

Tο δε παιδί αύξανε, και δυναµωνόταν στο πνεύµα, γεµίζοντας µε
σοφία· και χάρη Θεού ήταν επάνω του.
Kata Λoukan 2:40

O Iωάννης εµφανίστηκε βαπτίζοντας στην έρηµο, και κηρύττοντας βάπτισµα µετάνοιας προς άφεση
αµαρτιών. Kαι έβγαιναν προς αυτόν ολόκληρη η περιοχή τής Iουδαίας, και οι Iεροσολυµίτες, και όλοι
βαπτίζονταν απ’ αυτόν µέσα στον ποταµό Iορδάνη, αφού οµολογούσαν έκφωνα τις αµαρτίες τους. Kαι ο
Iωάννης ήταν ντυµένος µε τρίχες από καµήλα, και είχε µία ζώνη δερµάτινη γύρω από τη µέση του,
τρώγοντας δε ακρίδες και µέλι από άγριες µέλισσες. Kαι κήρυττε, λέγοντας: Πίσω από µένα έρχεται ο
ισχυρότερός µου, του οποίου δεν είµαι άξιος, σκύβοντας, να λύσω το λουρί από τα υποδήµατά του· εγώ
µεν σας βάπτισα µε νερό· αυτός, όµως, θα σας βαπτίσει µε Πνεύµα Άγιο. Kαι κατά τις ηµέρες εκείνες
ήρθε ο Iησούς από τη Nαζαρέτ τής Γαλιλαίας, και βαπτίστηκε από τον Iωάννη µέσα στον Iορδάνη. Kαι
αµέσως, καθώς ανέβαινε από το νερό, είδε τούς ουρανούς να σχίζονται, και το Πνεύµα να κατεβαίνει
επάνω του σαν περιστέρι. Kαι ακούστηκε µία φωνή από τους ουρανούς: Eσύ είσαι ο Yιός µου ο
αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα.
Kata Markon 1:4-11

Kαι ανεβαίνει στο βουνό, και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε· και πήγαν σ’
αυτόν. Kαι έκλεξε δώδεκα, για να είναι µαζί του, και για να τους αποστέλλει
να κηρύττουν, και για να έχουν εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες, και
να βγάζουν τα δαιµόνια.
Kata Markon 3:13-15

Uphrce δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονοµαζόταν Nικόδηµος, άρχοντας
των Iουδαίων. Aυτός ήρθε στον Iησού µέσα στη νύχτα και του είπε: Pαββί, ξέρουµε ότι ήρθες
Δάσκαλος από τον Θεό· επειδή, κανένας δεν µπορεί να κάνει αυτά τα σηµεία που εσύ κάνεις,
αν ο Θεός δεν είναι µαζί του. Aποκρίθηκε ο Iησούς και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν
κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν µπορεί να δει τη βασιλεία τού Θεού. O Nικόδηµος λέει σ’
αυτόν: Πώς µπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας; Mήπως µπορεί να µπει µια
δεύτερη φορά στην κοιλιά τής µητέρας του και να γεννηθεί; Aποκρίθηκε ο Iησούς: Σε
διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύµα, δεν µπορεί να µπει µέσα
στη βασιλεία τού Θεού. Eκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα· και εκείνο που
έχει γεννηθεί από το Πνεύµα, είναι πνεύµα.
Kata Iwannhn 3:1-6

Kαι την επόµενη ηµέρα, ο Iησούς πορευόταν σε µία πόλη που ονοµαζόταν Nαΐν· και συµπορεύονταν
µαζί του αρκετοί από τους µαθητές του, και ένα µεγάλο πλήθος. Kαι καθώς πλησίασε στην πύλη τής
πόλης, νάσου! φερόταν έξω ένας νεκρός, ένας µονογενής γιος τής µητέρας του, και αυτή ήταν χήρα· και
ένα µεγάλο πλήθος από την πόλη ήταν µαζί της. Kαι όταν την είδε ο Kύριος, τη σπλαχνίστηκε, και της
είπε: Mη κλαις. Kαι πλησιάζοντας άγγιξε το νεκροκρέβατο· και εκείνοι που το βάσταζαν στάθηκαν, και
είπε: Nεανίσκε, σε σένα λέω, σήκω επάνω. Kαι ο νεκρός ανακάθησε, και άρχισε να µιλάει· και τον
έδωσε στη µητέρα του. Kαι φόβος κατέλαβε όλους, και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας ότι: Ένας µεγάλος
προφήτης έχει σηκωθεί ανάµεσά µας, και ότι: O Θεός επισκέφθηκε τον λαό του. Kata Λoukan 7:11-16

O Iησούς, λοιπόν, υψώνοντας τα µάτια του, και βλέποντας ότι ένα µεγάλο πλήθος έρχεται προς αυτόν, λέει
στον Φίλιππο: Aπό πού θα αγοράσουµε ψωµιά, για να φάνε αυτοί; (Kαι αυτό το έλεγε δοκιµάζοντάς τον·
επειδή, αυτός ήξερε τι επρόκειτο να κάνει). O Φίλιππος του αποκρίθηκε: Ψωµιά για 200 δηνάρια δεν αρκούν σ’
αυτούς, για να πάρει κάθε ένας κάτι λίγο. Ένας από τους µαθητές του, ο Aνδρέας, ο αδελφός τού Σίµωνα, λέει
σ’ αυτόν: Eδώ είναι ένα παιδάκι, που έχει πέντε κρίθινα ψωµιά, και δύο ψάρια· αλλά, αυτά τι είναι σε τόσους
πολλούς; Kαι ο Iησούς είπε: Kάντε τούς ανθρώπους να καθήσουν. Yπήρχε δε πολύ χορτάρι σ’ αυτό τον τόπο.
Kαι κάθησαν, λοιπόν, οι άνδρες περίπου 5.000 σε αριθµό. Kαι ο Iησούς πήρε τα ψωµιά, και αφού
ευχαρίστησε, τα µοίρασε στους µαθητές, και οι µαθητές στους καθισµένους· το ίδιο και από τα ψάρια, όσο
ήθελαν. Kαι αφού χόρτασαν, λέει στους µαθητές του: Mαζέψτε τα κοµµάτια που περίσσεψαν, για να µη χαθεί
τίποτε. Tα µάζεψαν, λοιπόν, και γέµισαν δώδεκα κοφίνια µε κοµµάτια από τα πέντε κρίθινα ψωµιά, που
περίσσεψαν απ’ αυτούς που έφαγαν. Oι άνθρωποι, λοιπόν, όταν είδαν το θαύµα που έκανε ο Iησούς, έλεγαν,
ότι: Aυτός είναι αληθινά ο προφήτης, που επρόκειτο νάρθει στον κόσµο.
Kata Iwannhn 6:5-14

Kαθώς δε έγινε βράδυ, οι µαθητές του κατέβηκαν στη θάλασσα· και µπαίνοντας µέσα
στο πλοίο, έρχονταν στην απέναντι πλευρά τής θάλασσας, στην Kαπερναούµ. Kαι είχε
γίνει ήδη σκοτάδι, και ο Iησούς δεν είχε έρθει σ’ αυτούς· και η θάλασσα υψωνόταν, επειδή
έπνεε δυνατός άνεµος. Aφού, λοιπόν, κωπηλάτησαν περίπου 25 ή 30 στάδια, βλέπουν τον
Iησού να περπατάει επάνω στη θάλασσα, και να πλησιάζει στο πλοίο, και φοβήθηκαν. Kαι
εκείνος τούς λέει: Eγώ είµαι, µη φοβάστε. Ήθελαν, λοιπόν, να τον πάρουν στο πλοίο· και
αµέσως το πλοίο έφτασε στη γη, όπου πήγαιναν.
Kata Iwannhn 6:16-21

Kαι του έφεραν µικρά παιδιά, για να τα αγγίξει· οι δε µαθητές του επέπλητταν
εκείνους που τα έφερναν. Όµως, ο Iησούς, βλέποντας αυτό, αγανάκτησε, και
τους είπε: Aφήστε τα παιδιά να έρχονται σε µένα, και µη τα εµποδίζετε· επειδή,
για τέτοιους είναι η βασιλεία τού Θεού. Σας διαβεβαιώνω: Όποιος δεν δεχθεί τη
βασιλεία τού Θεού σαν παιδί, δεν µπορεί να µπει µέσα σ’ αυτή. Kαι αφού τα
αγκάλιασε, έβαζε τα χέρια επάνω τους, και τα ευλογούσε. Kata Markon 10:13-16

Eγώ είµαι ο ποιµένας ο καλός· ο ποιµένας ο καλός την ψυχή του βάζει
για χάρη των προβάτων. Όπως σας είπα, τα δικά µου πρόβατα ακούν τη
φωνή µου, και εγώ τα γνωρίζω· και µε ακολουθούν. Kαι εγώ δίνω σ’
αυτά αιώνια ζωή· και δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας δεν θα τα
αρπάξει από το χέρι µου.
Kata Iwannhn 10:11 & 27-28

Oι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκρότησαν, λοιπόν, ένα συνέδριο, και έλεγαν: Tι κάνουµε;
Eπειδή, αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύµατα. Aν τον αφήσουµε έτσι, όλοι θα πιστέψουν σ’
αυτόν· και θάρθουν οι Pωµαίοι και θα αφανίσουν και τον τόπο µας και το έθνος. Ένας, µάλιστα,
κάποιος απ’ αυτούς, ο Kαϊάφας, που ήταν αρχιερέας εκείνου τού χρόνου, τους είπε: Eσείς δεν
ξέρετε τίποτε· ούτε συλλογίζεστε ότι, µας συµφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη τού
λαού, και να µη χαθεί ολόκληρο το έθνος. Kαι τούτο δεν το είπε από τον εαυτό του, αλλά
επειδή ήταν αρχιερέας εκείνου τού χρόνου, προφήτευσε ότι ο Iησούς επρόκειτο να πεθάνει
χάρη τού έθνους· και όχι µονάχα για χάρη τού έθνους, αλλά και για να συγκεντρώσει σε ένα τα
διασκορπισµένα παιδιά τού Θεού. Aπό την ηµέρα εκείνη, λοιπόν, έκαναν συµβούλιο για να
τον θανατώσουν.
Kata Iwannhn 11:47-53

Kαι όταν έγινε βράδυ, καθόταν στο τραπέζι µαζί µε τους δώδεκα· και ενώ
έτρωγαν, είπε: Σας διαβεβαιώνω ότι, ένας από σας θα µε παραδώσει. Kαι
λυπούµενοι υπερβολικά, άρχισαν να του λένε, κάθε ένας απ’ αυτούς: Mήπως
εγώ είµαι, Kύριε; Kαι εκείνος απαντώντας, είπε: Aυτός που βούτηξε το χέρι
του µαζί µου στο πιάτο, αυτός θα µε παραδώσει. Kata Matqaion 26:20-23

O BAΣIΛIAΣ
TΩN
IOYΔAIΩN

Fέρνονταν, µάλιστα, και άλλοι δύο µαζί του, που ήσαν κακούργοι, για να θανατωθούν. Kαι
όταν ήρθαν στον τόπο, που ονοµάζεται Kρανίο, εκεί τον σταύρωσαν, και τους κακούργους, τον
έναν µεν από τα δεξιά, τον άλλον δε από τα αριστερά. Ένας, µάλιστα, από τους κακούργους που
κρεµάστηκαν, τον βλασφηµούσε, λέγοντας: Aν εσύ είσαι ο Xριστός, σώσε τον εαυτό σου και
εµάς. Aποκρινόµενος, όµως, ο άλλος τον επέπληττε, λέγοντας: Oύτε τον Θεό δεν φοβάσαι εσύ,
που είσαι µέσα στην ίδια καταδίκη; Kαι εµείς µεν δίκαια· επειδή, απολαµβάνουµε άξια των όσων
πράξαµε· αυτός, όµως, δεν έπραξε τίποτε το άτοπο. Kαι έλεγε στον Iησού: Kύριε, θυµήσου µε,
όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Kαι ο Iησούς είπε σ’ αυτόν: Σε διαβεβαιώνω, σήµερα θα είσαι
µαζί µου στον παράδεισο.
Kata Λoukan 23:32-33 & 39-43

Ήταν δε περίπου η έκτη ώρα, και έγινε σκοτάδι επάνω σε όλη τη γη µέχρι την
ένατη ώρα. Kαι σκοτίστηκε ο ήλιος· και το καταπέτασµα του ναού σχίστηκε στο
µέσον. Kαι ο Iησούς, φωνάζοντας µε δυνατή φωνή, είπε: Πατέρα, στα χέρια σου
παραδίνω το πνεύµα µου. Kαι,όταν τα είπε αυτά, εξέπνευσε. Kαι βλέποντας ο
εκατόνταρχος αυτό που έγινε δόξασε τον Θεό, λέγοντας: O άνθρωπος αυτός ήταν
πραγµατικά δίκαιος.
Kata Λoukan 23:44-47

Kαι όταν έγινε βράδυ, ήρθε ένας πλούσιος άνθρωπος από την Aριµαθαία, µε το όνοµα
Iωσήφ, που και αυτός µαθήτευσε στον Iησού. Aυτός, καθώς ήρθε στον Πιλάτο, ζήτησε
το σώµα τού Iησού. Tότε, ο Πιλάτος πρόσταξε να αποδοθεί το σώµα. Kαι ο Iωσήφ,
παίρνοντας το σώµα, το τύλιξε µε καθαρό σεντόνι, και το έβαλε στον καινούργιο του
τάφο, που είχε λατοµήσει µέσα στην πέτρα· και αφού κύλισε µία µεγάλη πέτρα προς τη
θύρα τού τάφου, αναχώρησε. Ήταν δε εκεί η Mαρία η Mαγδαληνή, και η άλλη Mαρία,
καθισµένες απέναντι από τον τάφο.
Kata Matqaion 27:57-61

Kαι την πρώτη ηµέρα τής εβδοµάδας, ενώ ακόµα ήσαν βαθιά χαράµατα, ήρθαν στον τάφο,
φέρνοντας τα αρώµατα που ετοίµασαν· και µερικές άλλες γυναίκες ήσαν µαζί τους. Bρήκαν,
όµως, την πέτρα αποκυλισµένη από τον τάφο. Kαι όταν µπήκαν µέσα δεν βρήκαν το σώµα τού
Kυρίου Iησού. Kαι ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου, δύο άνδρες µε ιµάτια αστραφτερά
στάθηκαν µπροστά τους. Kαι ενώ εκείνες φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν
σ’ αυτές: Tι αναζητάτε τον ζωντανό ανάµεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε.
Θυµηθείτε πώς σας είχε µιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόµα στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι: O Yιός τού
ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια αµαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί, και την τρίτη
ηµέρα να αναστηθεί. Kαι θυµήθηκαν τα λόγια του.
Kata Λoukan 24:1-8

Kαι αφού σηκώθηκαν την ίδια εκείνη ώρα, επέστρεψαν στην Iερουσαλήµ, και βρήκαν
τούς έντεκα, και εκείνους που ήσαν µαζί τους, συγκεντρωµένους, οι οποίοι έλεγαν, ότι:
Πραγµατικά, ο Kύριος αναστήθηκε, και φάνηκε στον Σίµωνα. Kαι αυτοί διηγούνταν τα
όσα συνέβηκαν καθ’ οδόν, και πώς γνωρίστηκε σ’ αυτούς ενώ έκοβε το ψωµί. Kαι ενώ
µιλούσαν γι' αυτά, ο ίδιος ο Iησούς στάθηκε στο µέσον τους, και λέει σ’ αυτούς: Eιρήνη
σ’ εσάς. Kαι εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντροµοι, νόµιζαν ότι έβλεπαν πνεύµα.
Kαι τους είπε: Γιατί είστε ταραγµένοι; Kαι γιατί ανεβαίνουν συλλογισµοί στις καρδιές
σας; Δείτε τα χέρια µου και τα πόδια µου, ότι εγώ ο ίδιος είµαι· ψηλαφήστε µε και δείτε·
επειδή, ένα πνεύµα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως βλέπετε εµένα ότι έχω. Kαι µόλις
το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια.
Kata Λoukan 24:33-40

Kαι τους είπε: Έτσι είναι γραµµένο, και έτσι έπρεπε να πάθει ο Xριστός, και
να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ηµέρα, και να κηρυχθεί στο όνοµά
του µετάνοια και άφεση αµαρτιών σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από την
Iερουσαλήµ. Kαι εσείς είστε µάρτυρες γι’ αυτά. Kαι τους έφερε έξω, µέχρι τη
Bηθανία· και σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά, τους ευλόγησε. Kαι ενώ τούς
ευλογούσε, αποχωρίστηκε απ’ αυτούς, και ανυψωνόταν προς τον ουρανό.
Kata Λoukan 24:46-48 & 50-51

Eπειδή, µε τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσµο, ώστε έδωσε τον Yιό του τον µονογενή, για να µη
χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Δεδοµένου ότι, ο Θεός δεν απέστειλε τον
Yιό του στον κόσµο, για να κρίνει τον κόσµο, αλλά για να σωθεί ο κόσµος διαµέσου αυτού. Όποιος
πιστεύει σ’ αυτόν, δεν κρίνεται· όποιος, όµως, δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνοµα
του µονογενή Yιού τού Θεού.
Kata Iwannhn 3:16-18

Aν πούµε ότι δεν έχουµε αµαρτία, εξαπατούµε τον εαυτό µας και η αλήθεια δεν υπάρχει µέσα µας. Aν
οµολογούµε τις αµαρτίες µας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε µας τις αµαρτίες,
και να µας καθαρίσει από κάθε αδικία.
Iwannou A 1:8-9

O Iησούς λέει σ’ αυτόν: Eγώ είµαι ο δρόµος, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας δεν έρχεται προς τον
Πατέρα, παρά µόνον διαµέσου εµού·
Kata Iwannhn 14:6

Eλάτε σε µένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωµένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας
τον ζυγό µου, και µάθετε από µένα· επειδή, είµαι πράος και ταπεινός στην καρδιά· και θα βρείτε
ανάπαυση µέσα στις ψυχές σας. Eπειδή, ο ζυγός µου είναι καλός, και το φορτίο µου ελαφρύ.
Kata Matqaion 11:28-30

Kαι πολλά άλλα θαύµατα έκανε ο Iησούς µπροστά στους µαθητές του, που δεν είναι γραµµένα σε τούτο
το βιβλίο. Tούτα, όµως, γράφτηκαν, για να πιστέψετε ότι ο Iησούς είναι ο Xριστός, ο Yιός τού Θεού, και
πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνοµά του.
Kata Iwannhn 20:30-31

Eγώ είµαι το A και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο τελευταίος.

AW

ApokaluyiV Iwannou 22:13

Εάν η προσευχή που ακολουθεί αντιπροσωπεύει αυτό πού επιθυµείς στην καρδιά σου,
κάνε αυτή την προσευχή και ο Χριστός θα έρθει στη ζωή σου όπως το υποσχέθηκε:
Κύριε Ιησού Χριστέ, αναγνωρίζω ότι είµαι ακαρτωλός και Σε χρειάζοµαι στη ζωή µου.
Σ’ευχαριστώ που πέθανες στο σταυρό για να σβήσεις τις αµαρτίες µου. Σ’ευχαριστώ
που µου συγχωρείς τις αµαρτίες και µου δίνεις αιώνια ζωή. Σε προσκαλώ στη ζωή µου
ως Σωτήρα και Κύριό µου. Σε παρακαλώ πάρε τον έλεγχο της ζωής µου.
Όνοµα ___________________________________ Ηµερ/νία ____________________
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